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Ficha de Avaliação do Programa

Ficha de Avaliação

Período de Avaliação: 2010 a 2012 Etapa: Avaliação Trienal 2013

Área de Avaliação: 13 - ENGENHARIAS III

Programa:

Curso Nível Ano Ano Ano

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

Doutorado 2010 2011 2012

Mestrado 2010 2011 2012

NívelCurso Ano Início Ano Início

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

Doutorado 2002

Mestrado 1996

Dados Disponíveis na Coleta de Dados

33002045018P2 - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Modalidade: Acadêmico

IES: 33002045 - USP/SC - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de
concentração, linhas de pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular.

Bom40.00

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro,
contemplando os desafios internacionais da área na produção do conhecimento,
seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas metas quanto à
inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.

Muito Bom40.00

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. Muito Bom20.00

Comissão: Bom

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção-USP/SC (PPG-EP) iniciou seu curso de Mestrado em 1996 e seu
curso de Doutorado em 2002. Atualmente, conta com 02 (duas) áreas de concentração e 08 (oito) linhas de pesquisa. As áreas de
concentração permaneceram definidas da mesma forma, ao longo do triênio. No entanto, algumas das linhas de pesquisa
sofreram alterações. No relatório de 2010 é mencionado que a estrutura ali apresentada havia sido fruto de uma reestruturação
feita em 2007, incluindo alterações na estrutura curricular e disciplinas. As áreas e linhas (em 2010) foram assim listadas:

Processos e Gestão de Operações
         Pesquisa Operacional Aplicada a Sistemas de Produção.
         Gestão da Mudança e Melhoria Organizacional
         Redes Produtivas e Logística Integrada
         Processos Avançados de Produção
         Gestão de Projetos e Desenvolvimento de  Produtos

Economia, Organizações e Gestão do Conhecimento
         Gestão do conhecimento e sistemas de informação
         Análise de Organizações  de Trabalho: pessoas, conhecimento e saúde
         Economia e Finanças corporativas.

No relatório de 2011, quatro (04) das oito (08) linhas foram  atualizadas, visando acrescentar, de acordo com o relatório, as áreas
de economia e administração. Também a motivação de focar questões ambientais é levantada. Novamente são mencionadas
alterações nas disciplinas. Em 2011 a estrutura apresentada é:

Apreciação
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Processos e Gestão de Operações
         *Pesquisa Operacional Aplicada
         *Gestão de Qualidade e Mudança
          Redes Produtivas e Logística Integrada
          Processos Avançados de Produção
         *Gestão do Ciclo de Vida de Produtos

Economia, Organizações e Gestão do Conhecimento
          Gestão do Conhecimento e Sistemas de Informação
          Análise de Organizações de Trabalho: pessoas, conhecimento e saúde
         *Economia, finanças corporativas e econometria .

Atualmente, de acordo com o relatório de 2012, e considerando novamente modificações, com relação à 2011, em três (03)
linhas, o Programa está assim estruturado:

Processos e Gestão de Operações
          Pesquisa Operacional Aplicada.
          Gestão de Qualidade e Mudança.
          Redes Produtivas e Logística Integrada.
         *Processos Avançados de Produção e Sustentabilidade.
         *Gestão do Ciclo de Vida de Produtos e Serviços.

Economia, Organizações e Gestão do Conhecimento
          Gestão do Conhecimento e Sistemas de Informação
         *Análise Organizacional de Trabalho: pessoas, conhecimento e saúde
          Economia, Finanças Corporativas e Econometria

São relacionados cerca de 110 projetos de pesquisa em andamento ou concluídos no triênio sob responsabilidade de docentes
permanentes do Programa (33 em 2010; 37 em 2011; 40 em 2012), financiados basicamente por órgãos de fomento (CAPES,
CNPq, FAPESP, FINEP). Um projeto PRONEX é relacionado, além do projeto Instituto Fábrica do Milênio (Edital do Milênio).
Cerca da metade ou mais dos projetos de pesquisa acima mencionados estão relacionados à duas das linhas de pesquisa, ambas
da área de Processos e Gestão de Operações. Estão registrados também Projetos de Desenvolvimento.

A composição do corpo docente permanente se manteve estável (17 em 2010; 17 em 2011 havendo ingresso de novo docente e
alteração para colaborador de outro; 16 em 2012, havendo ingresso de novo docente e outros dois que se tornaram
colaboradores). Os docentes se encontram equilibradamente distribuídos nas áreas de concentração. Dois docentes permanentes
atuam em duas das áreas de concentração. Observa-se boa distribuição dos docentes permanentes entre as linhas de pesquisa, em
geral. Entretanto, na listagem dos projetos apresentada em 2012, dois estão associados à apenas um docente permanente.

A Proposta Curricular não é detalhada. Apenas no quadro geral constam como requisitos para titulação (36 créditos no mestrado
e 24 créditos no doutorado em 2010; 64 créditos no mestrado e 48 créditos no doutorado em 2011; 36 créditos no mestrado e 24
créditos no doutorado em 2012). O elenco de disciplinas disponibilizado para os alunos ao longo do triênio fornece condições
para uma boa formação nas áreas de concentração do programa. A segmentação de acordo com as linhas não está claramente
especificada.

A infraestrutura em termos de laboratórios de pesquisa, biblioteca e recursos de informática atende satisfatoriamente às
necessidades do Programa: os relatórios apresentam descrições detalhadas de cada um dos 06 (seis) laboratórios de pesquisa,
listando seus equipamentos mais importantes, assim como as linhas de pesquisa desenvolvidas em cada um dos mesmos. A
infraestrutura de salas para os docentes e alunos não é comentada. No que diz respeito à suporte administrativo, é mencionado
que "A quantidade de funcionários USP para gerenciamento do PPG-EP é pequena e temos limitações ainda na coleta de dados
para o relatório CAPES. Estamos superando isso com a contratação de uma estagiária e com o estabelecimento de um manual de
procedimentos no site do programa com base nos princípios da ISO 9001 (http://www.eesc.usp.br/sep/pg). Ainda conjuntamente
com a pró-reitoria de pós-graduação da USP iremos automatizar mais a aquisição de dados para o coleta (gerencia pos da pró-
reitoria)".

Os relatórios apresentam em cada ano, uma análise dos pontos fracos do Programa, assim como um
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planejamento das ações implementadas no sentido de corrigi-los, entre as quais se destacam: (1) exigência de que para depósito
da tese seja submetido artigo para revista internacional indexada no JCR, no sentido de melhorar o número de publicações do
programa, (2) adoção de critérios mais rígidos no processo seletivo, (3) incentivo à produtividade dos docentes através da
distribuição dos recursos PROAP, (4) incentivo à realização de pós-doutorado no exterior, tendo sido um deles realizado nos
Estados Unidos em 2011, (5) intensificação da inserção internacional, tendo sido estabelecido convênio com a Leibnis
Universität Hannover (Alemanha) e realizada uma co-orientação com a Universidade de Pierre Mendès France - Genoble II.

A interação do programa com a graduação, no que diz respeito à participação de alunos em projetos de pesquisa ou através da
orientação de iniciação científica mostrou progressos no decorrer do triênio, apesar de apontar para uma necessidade de maior
equilíbrio. Os relatórios registram a participação de 33 (trinta e três) alunos de graduação em projetos de pesquisa: 5 em 2010, 3
em 2011, 25 em 2012 – destes 25, 17 estão em projetos associados à duas das linhas de pesquisa. Foi observado ainda um
número de  44 orientações de iniciação científica ao longo de 2011 e 2012 (17 em 2011, 27 em 2012), conduzidas por pouco
mais de 50% (52% em 2011, 56% em 2012) do corpo docente permanente. No ano de 2010 não há registro de orientações de
iniciação científica.

O Programa exibe ainda alguns indicadores de amadurecimento e consolidação de sua atuação nos cenários nacional e
internacional: recebimento de três (03) estudantes estrangeiros em 2012, 08 docentes do quadro permanente atuaram como
Membros de Corpo Editorial em periódicos indexados importantes para a área; 17 docentes atuaram em 2012, como revisores de
artigos científicos; alguns docentes foram agraciados com distinções nacionais e internacionais. Vários docentes participam de
associações nacionais e internacionais. São ainda listados seis intercâmbios formais firmados com instituições do exterior e os
projetos PROCAD (1 projeto) e PROENG (2 projetos), que promovem uma rede de colaboração para o desenvolvimento de
novas tecnologias em colaboração com diversas instituições do país.

O Programa tem procurado direcionar ações no sentido da melhoria de seus índices e abrangência, mas esta busca não aponta
ainda para um equilíbrio da própria proposta do curso bem como da atuação (indicadores) de cada uma das linhas.

2 - CORPO DOCENTE
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de
formação, aprimoramento e experiência, e sua compatibilidade e adequação à
Proposta do Programa.

Muito Bom30.00

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades
de pesquisa e de formação do programa.

Muito Bom30.00

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do
programa.

Muito Bom30.00

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na
graduação, com atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação
de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na formação de
profissionais mais capacitados no plano da graduação.

Bom10.00

Comissão: Muito Bom

O programa registrou 17, 17 e 16 docentes permanentes respectivamente nos anos 2010, 2011 e 2012. Destes, 45,76% (FOR) são
Bolsistas Pesquisadores do CNPq, o que é considerado muito bom. O percentual (ADE) de docentes permanentes que compõem
o Total de Docentes do programa  é de 84,75%, no triênio, o que é considerado muito bom.

O Corpo Docente Permanente ministrou na pós-graduação, em média e ao longo do triênio, 1,06 disciplinas por docente por ano
(ATI)- (MB), o que é considerado muito bom. Foram listados vários projetos de pesquisa, particularmente cerca de 40 concluídos
ou em andamento em 2012, com financiamento basicamente associado a agências de fomento.

Apreciação
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O percentual de docentes que lecionou pelo menos uma disciplina do programa por ano, participou de pelo menos uma
publicação em periódico B1 ou superior no triênio e teve pelo menos 2 orientações concluídas no programa no triênio (D3A) é de
63,05%, o que é considerado muito bom.

O item foi avaliado relativamente à participação de docentes permanentes em disciplinas de graduação e na orientação de
atividades envolvendo alunos de graduação. Para tanto, dois indicadores foram acompanhados anualmente no triênio: DGR/DP
(disciplinas no graduação/docentes permanentes) e OGR/DP (orientação de atividades envolvendo alunos de graduação/docentes
permanentes). A nota atribuída ao Programa, estabelecida a partir da mediana dos seis valores obtidos para o triênio, foi 4. Essa
nota foi ajustada a partir de uma avaliação qualitativa da participação de discentes da graduação em publicações e projetos de
pesquisa, usando as informações disponíveis nos cadernos do programa. Na composição da nota final, o Programa foi avaliado
como Bom neste item.

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em
relação ao corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.

Muito Bom30.00

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período
de avaliação em relação aos docentes do programa.

Muito Bom10.00

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da
pós-graduação e da graduação (no caso de IES com curso de graduação na área)
na produção científica do programa, aferida por publicações e outros
indicadores pertinentes à área.

Muito Bom40.00

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas:
Tempo de formação de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados.

Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

A quantidade de teses e dissertações defendidas no período, calculada pelo ORI (número de Mestres titulados + 2 vezes o
número de Doutores titulados, pelo Total de Docentes) é igual a 2,43, o que é considerado muito bom.

O percentual (PSA) de docentes permanentes que não tiveram conclusões de mestrado ou de doutorado em relação ao corpo
docente permanente total no triênio foi igual a 6%, o que é considerado muito bom.

A taxa (PRDD) de produção de discentes e egressos (que concluíram a pós-graduação nos últimos 5 anos - QTD), em relação ao
número de teses e dissertações defendidas no triênio, no triênio, foi igual a 0,55, o que é considerado muito bom.

A mediana do tempo de titulação em meses (teses) – EFT – foi igual a 49,67, enquanto a mediana do tempo de titulação em
meses (dissertações) – foi igual a 32,00, o que é considerado muito bom.

Apreciação

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. Muito Bom50.00

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente
permanente do Programa.

Muito Bom30.00

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. Muito Bom20.00
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Comissão: Muito Bom

As publicações qualificadas do corpo docente permanente no triênio resultaram na média ponderada (pelo Total de Docentes do
Programa) PQD igual a 0,86 artigos (A1 equivalentes) por docente por ano, o que é considerado muito bom.

As publicações em periódicos qualificados nos estratos A1, A2 e B1 tiveram, no triênio, a participação de 79,82% dos docentes
permanentes (DPD), o que é considerado muito bom.

A quantificação da produção técnica dos docentes permanentes, face ao Total de Docentes, gerou para o Programa um
quantitativo de  0,42 produtos técnicos por docente (total), bem como indicador OT (outra produção) igual a 0,5 (correspondente
a nota 5, em uma escala de 1 a 5), o que resultou em uma nota 0,92 para o indicador PTC, considerado muito bom.

Apreciação

5 - INSERÇÃO SOCIAL
Itens de Avaliação AvaliaçãoPeso

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. Muito Bom40.00

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e
desenvolvimento profissional relacionados à área de conhecimento do
programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.

Muito Bom40.00

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. Muito Bom20.00

Comissão: Muito Bom

Os relatórios enfatizam atuação do programa na formação de recursos humanos, citando posições ocupadas por vários de seus
egressos em instituições como: USP - FEARP; UFSCAR Campus São Carlos e Campus Sorocaba; UNESP São Paulo, UNESP
Araraquara, Bauru, Jaboticabal, e Ilha Solteira; Universidade Federal de Uberlândia - UFU; UNIMEP - Piracicaba; Universidade
Federal do Paraná - UFC; Universidade Federal do Mato Grosso dos Sul - UFMS, Universidade Tecnológica Federal do Paraná -
UTFPR; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-BH/MG, além de empresas como Unibanco, AXIA
Consulting, Semsoft - Sistemas de Automação e Spring Wireless.

O programa oferece um Curso de Especialização em Engenharia de Produção, atendendo à demanda da região. Ainda, de acordo
com o relatório, "professores do programa são responsáveis pela coordenação do Projeto Rondon no campus de São Carlos e
duas vezes ao ano são enviadas equipes coordenadas por esses professores para as regiões mais carentes do país. No ano de 2011
foram enviadas equipes para as seguintes cidades: Elesbão Veloso (PI), Pedrinhas (SE), Brejo Grande do Araguaia (PA), São
Pedro de Água Branca (MA) e Guimarães (MA). Nessas operações são aplicados resultados básicos de alguns trabalhos
desenvolvidos no programa, juntamente com alunos da engenharia ambiental, pois o tema de responsabilidade sempre é o de
desenvolvimento sustentável. Trabalha-se com os gestores municipais realizando-se atividades em: gestão de projetos para
submissão de pedidos para órgãos de fomento, capacitação em informática dos funcionários públicos e professores, aplicação de
técnicas de diagnósticos para definição de um plano de ação de melhoria do município, estudo e melhoria da capacidade de
produção local, e outros relacionados com outras áreas de conhecimento.

São listados vários intercâmbios institucionais nacionais como: PGEP-EESC/USP e UFGRS, Edital MCT/CNPq 02/2006
Sistemática de Técnicas Estatísticas Aplicada ao Desenvolvimento de Produtos; PGEP-EESC/USP e Cluster de alta Tecnolgia de
São Carlos. Edital 14/2004, CNPq 507212/2004, Ferramentas para Melhoria do Processo de Gestão do Desenvolvimento e
Comercialização Colaborativos de Software; PGEP-EESC/USP e diversas universidades no Brasil, Edital do Milênio, Instituto
Fábrica do Milênio; PGEP-EESC/USP e UNICAMP, UNIMEP, EP-USP, ITA, Projeto Temático FAPESP Proc. Nro.
2004/16031-3, Usinagem com Altas Velocidades; Projetos PROCAD e PROENG, lançados pela CAPES em 2007 ; PGEP-
EESC/USP e Laboratórios em todo o estado de São Paulo, Projeto Kyatera, que estabelece uma rede de internet de alta
velocidade

Apreciação
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entre a EESC/USP, IFSC, UNICAMP e EP-USP para desenvolvimento de pesquisas conjuntas, Telecontrole e Telecomunicação
de Sistemas de Manufatura; e internacionais com Leibnis Universit Hannover (Alemanha), TU Berlim (PROBRAL), Programa
de Co-Tututela com a Université Pierre-Mendès-France, Fachbereichs Maschinenbau-Universität Hannover para fins de
intercâmbio de estudantes de graduação; Institut für Produktionsmanagement und -technik da Technische Universität Hamburg-
Hamburg, e outros. Ainda, Colaboração com a CNI (confederação nacional de indústrias) através do projeto BRAGECRIM para
"identificar cadeias de remanufatura no Brasil e definir novos modelos de negócio e melhores práticas".

A página eletrônica do programa  segue as normas requisitadas pela CAPES e, de acordo com o relatório, o site está consolidado
em Português, espanhol e Inglês: http://www.prod.eesc.usp.br/sep/index.php/posgrad, mas o acesso ao mesmo não indica tais
opções. Outra forma de divulgação do programa é realizada por folders e cartazes, os quais também são enviados via mala direta
e correio.

Quesitos Qualidade
Qualidade dos Dados

1 - PROPOSTA DO PROGRAMA Bom
2 - CORPO DOCENTE Muito Bom
3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES Muito Bom
4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL Muito Bom
5 - INSERÇÃO SOCIAL Muito Bom

Muito Bom

As informações apresentadas nos cadernos do programa foram suficientes para gerar os indicadores quantitativos e realizar as avaliações
qualitativas. Melhorias no relato das informações utilizadas na composição da nota do Quesito 1 estão sugeridas no relato do quesito.

Comentário
Comissão:

Quesitos Avaliação Comissão
Conceito/Nota CA

Peso
1 - PROPOSTA DO PROGRAMA 0.00 Bom

2 - CORPO DOCENTE 20.00 Muito Bom

3 - CORPO DISCENTE, TESES E DISSERTAÇÕES 35.00 Muito Bom

4 - PRODUÇÃO INTELECTUAL 35.00 Muito Bom

5 - INSERÇÃO SOCIAL 10.00 Muito Bom

Conceito Comissão:
5

Muito Bom

Nota Comissão:

Apreciação
A maioria dos docentes permanentes do programa se mostra dedicado as diversas atividades de ensino, orientação e produção científica, sendo pouco menos da
metade deles Bolsistas PQ e DT. O índice de produção intelectual registrada é compatível com o conceito muito bom. Atividades de intercâmbio e colaborações têm
sido incentivadas, no sentido de buscar a consolidação e amadurecimento do programa. O programa procura ainda aprimorar sua estrutura administrativa e aumentar
a produção intelectual.

O programa tem procurado direcionar ações no sentido da melhoria de seus índices e abrangência; no entanto, não aponta ainda para um equilíbrio na própria
proposta, cujas linhas foram alteradas anualmente durante o triênio, com consequente alterações nas disciplinas listadas nos cadernos do Programa. Maior equilíbrio
nos indicadores das diversas linhas de pesquisa também seria esperado.

De acordo com os indicadores do programa descritos anteriormente, o conceito do programa é MUITO BOM, correspondendo a nota 5.

Data Chancela: 21/11/2013
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Complementos

Não

A CAPES deve promover visita de consultores ao Programa?
Justificativa da recomendação de visita ao programa.

Apreciações ou sugestões complementares sobre a situação ou desempenho do programa.

Recomendações da Comissão ao Programa.

A Comissão recomenda mudança de área de avaliação?

Justificativa da recomendação de mudança de área de avaliação do programa (em caso afirmativo)

Área Indicada:

Não

Nota CTC-ES:

Nota CTC-ES

O CTC-ES, na sua 150a reunião, ratificou a análise e a nota atribuída pela Comissão de Área ao presente programa.
Apreciação

5Data Chancela:

Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
ALISSON ROCHA MACHADO UFU Consultor(a)

ANA PAULA CABRAL SEIXAS COSTA UFPE Coordenador(a) Adjunto(a) Mestrado Profissional

ANGELA OURIVIO NIECKELE PUC-RIO Consultor(a)

ARMANDO ZEFERINO MILIONI ITA Consultor(a)

CRISTIANO ALEXANDRE VIRGINIO CAVALCANTE UFPE Consultor(a)

EDGAR NOBUO MAMIYA UNB Consultor(a)

EDSON LUIZ FRANCA SENNE UNESP/GUAR Consultor(a)

EMANUEL NEGRAO MACEDO UFPA Consultor(a)

EVE MARIA FREIRE DE AQUINO UFRN Consultor(a)

FLAVIO SANSON FOGLIATTO UFRGS Consultor(a)

HELCIO RANGEL BARRETO ORLANDE UFRJ Coordenador(a) Adjunto(a)

HORACIO HIDEKI YANASSE UNIFESP Consultor(a)

IDAGENE APARECIDA CESTARI USP Consultor(a)

JADER RISO BARBOSA JUNIOR UFSC Consultor(a)

JÁNES LANDRE JUNIOR PUC/MG Consultor(a)

JOAO ROBERTO FERREIRA UNIFEI Consultor(a)

JOSE ROBERTO DE FRANCA ARRUDA UNICAMP Consultor(a)

JOSE VIRIATO COELHO VARGAS UFPR Consultor(a)

JULIO ROMANO MENEGHINI USP Consultor(a)

LAURA SILVIA BAHIENSE DA SILVA LEITE UFRJ Consultor(a)

LEANDRO ALCOFORADO SPHAIER UFF Consultor(a)

LILIANE BASSO BARICHELLO UFRGS Consultor(a)

LUIS MAURO MOURA PUC/PR Consultor(a)

LUIZ CESAR RIBEIRO CARPINETTI USP Consultor(a)
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Comissão Responsável pela Avaliação: Sigla IES
MARCELO EMBIRUCU DE SOUZA UFBA Consultor(a)

MARIO SERGIO SALERNO USP Consultor(a)

NEI YOSHIHIRO SOMA ITA Coordenador(a)

OSMAR POSSAMAI UFSC Consultor(a)

OSVALDO LUIZ GONCALVES QUELHAS UFF Consultor(a)

REGINALDO TEIXEIRA COELHO USP/SC Consultor(a)

REINALDO CASTRO SOUZA PUC-RIO Consultor(a)

REINALDO MORABITO NETO UFSCAR Consultor(a)

VICENTE LOPES JUNIOR UNESP/IS Consultor(a)

VILSON ROSA DE ALMEIDA ITA Consultor(a)

ZAQUEU ERNESTO DA SILVA UFPB Consultor(a)
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